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Arkeologen
som graver
mest i det som
er over bakken
Nøttlendingen Jan Brendalsmo har
nettopp skrevet boken om Tønsbergs middelalderhistorie. Men
allerede i 1929 var tjømlingen Oscar
Albert Johnsen ute med første bind i
firebindsverket om Tønsbergs historie. Det siste av de fire bindene
kom i 1954. Kan øybakgrunnen ha
noe med at de to ser byen fra sjøsiden?
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

A

rkeologen Jan Brendalsmo fra Torød
ser det muntre i at bøkene er skrevet av
øyboere og ikke av tønsbergensere.
Men det er andre ting som opptar ham
mer. Han er arkeolog, dr.phil., og pensjonert forsker fra Norsk institutt for
kulturminneforskning (NIKU). Det betyr at han er utdannet til å avdekke historien med spade og murskje.
Øyenes medarbeider opplever ham annerledes.
Vi har hatt felles prosjekter siden vinteren 2017. Da
samarbeidet vi om tre store artikler om Tjøme gamle
kirke. Så godt som alt dreide seg om det som skjedde
over den jorden de fleste ventet at han skulle grave i.
Det senere samarbeidet bekreftet det.
Jan Brendalsmo brenner for det som skjer mellom
mennesker i deres samtid. Han kunne vært sosialantropolog, og der har han et mellomfag. Han liker å formidle. Derfor er det nesten rart at boken om middelalderens Tønsberg er den første boken fra hans hånd.

Han demper forskrekkelsen ved å forsikre at
han har vært medforfatter og redaktør til flere bøker. Ikke minst har han skrevet artikler i det som
er av historiske tidsskrift på øyene og inne på fastlandet. Han har skrevet for Tjúma, Njotarøy, Vestfoldminne og Pram. Og han har holdt foredrag i
mye av det som er av foreninger mellom Verdens
Ende og Horten.

Jobber med nesten alt mulig
Ikke minst er han fornøyd med at Øynene fulgte
ham gjennom Tjømes kirkehistorie, lot ham fortelle om gravingen av kanalen i Tønsberg og var
med ham på registrering på Sandø.
– Hva er du egentlig?
– Jeg er en fagperson, arkeolog, men jeg jobber i
utgangspunktet med nesten alt mulig innen historie, som mishandlingen av fundamentet til den
gjenmurte sørportalen til Nøtterøy kirke.
Øyene skrev for en tid siden om hvordan vedlikehold av Nøtterøy kirke resulterte i det Jan Brendalsmo karakteriserte som grovt skadeverk og
brudd på kulturminneloven. Middelalderfigurer
på det som kalles sørportalen, var blitt asfaltert
over. Han har senere fått vite at det var et nyttig
innspill. Det er nå et langt tettere samarbeid mellom Riksantikvaren og kirkens folk.
Men pensjonisten fra Torød er ikke ute for å ta
noen.
– Det er trist når det skjer slikt. Det er ikke vond
vilje. Det skyldes gjerne uvitenhet eller en glipp,
sier han. Og legger til at det er viktig at noen sier
fra når de som forvalter historien ikke ivaretar
den skikkelig.
– Alle har et forhold til Nøtterøy kirke, men få
vet hvordan de kan se hele tidshistorien i bygningen. Det må være spennende for andre enn historikere. Figurene rundt på Nøtterøy kirke er faktisk ganske enestående i vestfoldsammenheng.

Fiskerbolig blir skipperhus
Brendalsmo er, som vi skjønner, opptatt av middelalderen, og Nøtterøy kirke er den middelalderkirken i Vestfold som har flest slike figurer. Sem
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og Hedrum har fine portaler, men det er bare firefem i Vestfold som har figurutsmykking. Og da er
Nøtterøy kirke den flotteste.
Steinene der figurene er hogd ut, er ikke bare
bygningsstein, for figurene viser hva som skjer
med de kristne dersom de handler mot de kristne
verdier. Andre figurer viser at de som er kristne,
blir beskyttet av Gud. Da kan de ikke mures inn eller males over.
Det er ikke det eneste Jan Brendalsmo er intenst
opptatt av.
– I nær og fjern historie er det gjerne prakttingene vi har bevart. Vi avdekker og beskriver ofte
overklassens historie. Det er dens monumenter
som har overlevd tidens tann, og det er den historien vernemyndighetene tidligere var opptatt av å
ta vare på. Se på Slottsfjellet, eller de voldsomme
gravhaugene i Borre. Der er det ikke akkurat de fattiges og trellenes historie som blir fortalt, sier han.
Han snakker også begeistret om sitt oppdrag for
Færder kommune med kulturminneregistrering i
Tjøme-skjærgården, slik han tidligere har regis-
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Kirsten Taranger med egen
musikkaften

Tredje generasjon bankmann
med nær 50 års tjeneste

Marit Foyn fra Nøtterøy går nu
til sjøs som maskinjente

Kirsten Taranger fra Nøtterøy skal ha sin
egen musikkaften i Teiesalen, Teie
Hovedgård, førstkommende søndag. Den
unge, lovende sangerinnen skal fremføre
sanger av Eyvind Alnæs, Jean Sibelius,
Edvard Grieg og Waldemar Thrane og
avslutte konserten med en avdeling
opera-arier. Hun blir akkompagnert av Else
Berntsen Aas.
Artikkel i Tønsbergs Blad
15. mars 1973

Bestefar, far og sønn har 100 år i Nøtterø
Sparebank. Banksjef Gunnar Gundersen
fyller i dag 70 år og fratrer samtidig efter
meget nær 50 års tjeneste. Gunnar
Gundersen er tredje generasjon bankmann
i sin familie, endog i Nøtterø Sparebank.
Hans bestefar tiltrådte som daglig leder i
1873 – 16 år efter dens opprettelse – og sto i
tjenesten til 1895.
Artikkel i Tønsbergs Blad
14. mars 1973

Mannskapet om bord på turbintankeren
«Bertha» av Tønsberg får seg en overraskelse når den nye maskingutten torsdag
formiddag kommer om bord i Venezuela.
Den 20-årige lys blonde Marit Foyn fra Nøtterøy – tidligere friserdame og mannekeng
– skal friste tilværelsen og som en av
Norges første kvinner i maskin.
Artikkel i Tønsbergs Blad
28. mars 1973

Torød Husmorlag jubilerer
Torød Husmorlag markerte tirsdag kveld
sitt 25-årsjubileum med en vellykket fest i
Borges Hotel, hvor bl.a. kretssekretær Elsa
Laaveg var til stede.
Artikkel i Tønsbergs Blad
22. mars 1973

trafikknutepunkt: Kommunebryggene var tidligere tiders trafikknutepunkt og samlingssted. Det var mange av dem langs kysten. Jan Brendalsmo vil gjerne at hans
lokale brygge på Torød blir merket og gjerne får et skilt som forteller litt av historien. Her har han tatt med Øyene ned til sin brygge og tatt plass på en av krakkene lokale
entusiaster har laget og satt opp. I hånden holder han rimeligvis boken om Tønsbergs middelalderhistorie.FOTO: SVEN OTTO RØMCKE
trert Nøtterøy-skjærgården
Det medførte at han og den beskjedne plastbåten har besøkt svært mange øyer og holmer og
lett etter rester fra svunne tider.
– Der er det også gravrøyser. Men vel så mange
hustufter etter loser og kystfiskere og andre som
levde med og på havet, og andre små spor de har
etterlatt seg. Samtidig har verden forandret seg,
og en fattig fiskerbolig i strandkanten, blir oppgradert, omdøpt til skipperbolig og solgt for en
formue.

Utferdstrangen typisk
Her tar arkeologen opp et dilemma, som alle som
har ryddet et hus kjenner til. Vi kan ikke ta vare
på alt. Dessuten har Vestfold historisk huset
mange velhavende. Vestfold har ligget nær havet
og resten av verden. Det har vært lav terskel for
den som ville ut i verden, tjene penger på hvalfangst, skipsfart og handel. Mye er derfor revet
eller kastet, og viktige deler av historien er blitt
borte. Færder kommune har nylig fått laget en

kulturminneplan, og den gjør at vi nå vet hva
som er viktig å prioritere. I parentes bemerket
har Brendalsmo vært med å lage den planen.
I Øyene for noen uker siden ga ambassadør
Paul Gulleik Larsen ham rett i det med vestfoldinger og utferdstrang.
– Vi kommer fra sjøfartskommuner. Vi har utferdstrang. Vi vil fra øyene og ut i verden. Og så
har vi den optimismen og den positive holdningen man har der nede. Det er en utadvendt kystholdning, som er god å ha med seg når man skal
ut i verden og fremme norske interesser, sa ambassadøren.

Formidling lokalt
Fordi så mye i Vestfold lett dreier seg om resten
av verden, er Jan Brendalsmo opptatt av at forskere og museer ikke skal ha monopol på lokalhistorien.
– Jeg liker å formidle til dem som også har krav
på historien. Det er fint at gjenstander blir ivaretatt på en god måte i museene, men det er viktig

at det som blir funnet, blir vist i og formidlet til lokalsamfunnene.
Brendalsmo er fascinert av hvordan metalldetektoren er
blitt et nyttig hjelpemiddel i kulturminnesøket.
– Den gir spennende funn, som trolig aldri ville blitt gjort,
uten entusiaster med metalldetektor. Folk med metalldetektor på Nøtterøy har funnet så mye at museene ikke klarer å ta det unna.
Ragnar Orten Lie ved Kulturarv Tønsberg har samarbeidet godt med metalldetektorfolk, sier den formidlingsglade dr.philos., som allerede er i gang med en serie artikler
om utviklingen av bispedømmene i Norge, fra begynnelsen
og frem til reformasjonen.
Før det håper han selvsagt å skape litt blest rundt boken
om Tønsberg i middelalderen. Og vel å merke slik den ser ut
sett fra Torødstranda på Nøtterøy.
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